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 Грамоти, награди, благодарствени 

писма 

 Самообразование 

Педагогическа дейност 
 

 Моята педагогическа философия 

 Творческа дейност на учениците 

Методическа дейност 
 

 Иновационни образователни 

технологии 

 Участие в методическо обединение 

 Изготвяне на годишен  работен план 

 

Извънкласна дейност 
 

 Извънкласни мероприятия 

 Участие в комисии 
 

Бъдещи планове и цели 
 

Самооценка 
 



 

 Име:  Ресмие Хюсеинова Мустафова  
  
Родена: 02.10.1955г. 
  
Длъжност: старши начален учител  
  
Образование: начална училищна педагогика  
                             бакалавър 
  
Домашен адрес: гр. Омуртаг, област Търговище,  
улица „Дунав” №31, вход А, ет.4, ап.11 
  
Домашен телефон: 0605/6 54 32   
  
GSM: 0895729644   
      
E – mail: r.mustafova@abv.bg 
  
  
  
  

Служебен адрес: 
 

7900 гр. Омуртаг  
ул. „Тимок”№3 

Тел.факс: 0605/22-58 
e-mail: nu2_omurtag@abv.bg 

http://nu2-omurtag.info 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА  
АВТОБИОГРАФИЯ 
 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
Име                               МУСТАФОВА, РЕСМИЕ, ХЮСЕИНОВА 
Адрес                          ул.Дунав, №31, Вх.А, ет.4, ап.11,  
                                        гр.Омуртаг, 7900, България 
Телефон                        06 05/6-54-32 
E-mail                             r.mustafova@abv.bg 
  
Дата на раждане          02.10.1955 Г.  
  
ТРУДОВ СТАЖ                   36 ГОДИНИ 
Дати (от-до) 
• Име и адрес на работодателя 
• Вид на дейността или сферата на работа 
• Заемана длъжност 
• Основни дейности и отговорности 
  
• Дати (от-до) 
• Име и адрес на работодателя 
• Вид на дейността или сферата на работа 
• Заемана длъжност 
 
• Основни дейности и отговорности 
 
 
 
  

01.09.1975Г. ДО 31.08.1989Г. 
ОУ „ Васил Левски ”село Панайот Хитово,  
 област Търговище 
Начален учител 
 Осигуряване на учебно-възпитателна работа в 
начален етап на основното образование.  
 от 01. 09 .1990 г. до момента 
 Второ начално училище „ Васил Левски” гр.Омуртаг,   
ул.”Тимок” - №3 
Старши начален учител във Второ начално училище  
„Васил Левски” – гр. Омуртаг,  обл. Търговище 
Осигуряване на учебно-възпитателна работа в 
начален етап на основното образование.  
 
  



ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
  
• Дати (от-до) 
• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 
• Наименование на придобитата 
квалификация 
• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 
 
• Дати (от-до) 
• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 
• Наименование на придобитата 
квалификация 
• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 
  
ДРУГИ ЕЗИЦИ 
• Четене 
• Писане 
• Разговор 
 
• Четене 
• Писане 
• Разговор 
 
  
 
 

15.09.1973г.- 1975г.  
ИНУ „Д-р Петър Берон” – гр.Шумен 
 
Бакалавър – начална учителка 
 
 
 
2008 г 
ШУ „Епископ Константин Преславски”-
ДИПКУ- гр. Варна 
  
V ПКС 
 
 
 
ФРЕНСКИ  ЕЗИК                 ТУРСКИ  ЕЗИК 
добро                               отлично 
добро                               отлично 
 средно                             отлично 
 
РУСКИ  ЕЗИК 
добро 
добро 
 добро 
 
 
 
 



СОЦИАЛНИ  УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
  
  
  
  
  
  
 ОРГАНИЗАТОРСКИ  УМЕНИЯ И  
КОМПЕТЕНЦИИ 
 
 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Отлични комуникативни умения в мултикултурна среда 
•Отлични умения  за работа в екип 
•Коректност 
•Отговорност 
•Организираност 
•WORD,  WINDOWS XP,  PОWER POINT,  INTERNET,  COMENIUS LOGO,  
EXEL 
       Добри организаторски  умения, придобити от работата ми    като 
учител. Умея да привличам вниманието,  да провокирам и  стимулирам 
мисловната дейност на учениците 
 
 
Участвах в разработването и реализирането на проекти, финансирани 
от ЦОИДУЕМ, Министерство на образованието младежта и науката, 
Министерство на културата; проект „Училище на две скорости” – 
компонент 1 „Без звънец”; проект на ЦМЕДТ „Амалипе” – «Превенция 
на отпадането на ромските деца от училище» като пилотно училище.  
Проект „Училището – място за всяко дете” финансиран от ЦОИДУЕМ. 
Проект «Академия за толерантност» към прогимазия «Академик Даки 
Йорданов» гр. Омуртаг като ръководител на група. Участвах в 
разработването на проект „Училището – територия на учениците”. 
Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален 
етап” и „С грижа за всеки ученик”.  
Работих по  проект «Успех».  
През 2014 г. работих по проект “Нов шанс за успех”. 
Участвах в разработването и реализирането на проект: „ Да открием, 
обикнем и пазим природата заедно“ 2014 г. 
Проект eTwinning  - Echange culturel France – Bulgarie. 

Проект eTwinning-Respecting  diversity and break down steriotipes. 2015г. 
 
 



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
 
 
 
Публикации 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

• Проект «Изкуството да успяваме заедно»  
• Бях наградена със Специалната награда на Председателя на 
Синдиката на българските учители в Третия международен конкурс за 
учители “Извънкласните  и извънучилищните дейности – за устойчиво 
качествено обучение, възпитание и развитие на децата и ученици”. 
 

• Публикация в Сборник по проект „Подкрепа на учителите за 
провеждане качествено образование в мултиетническа среда“ на 
Регионален инспекторат по образование - град Търговище, 
финансиран от Център за образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства – град София – октомври 2008 
година. 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение №1-  Диплома за завършено образование 

Приложение №2 - СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация пета степен  

Приложение 3.  Удостоверение за завършено образование Операционна система WINDOWS 

98 . Текстообработка с персонален компютър WORD 97. Мултимедиен софтуер в обучението. 

Приложение 4.  Удостоверение за завършено образование  Базови и специфични 

компютърни умения на учители по начална училищна педагогика Windows XP, Word,  Excel,  

Power point,  internet. 

Приложение 5.  Удостоверение за професионална квалификация по  Методика на обучението 

по безопасност на движението по пътищата  за  І – ІV клас . 

Приложение 6.  Удостоверение за професионална квалификация по    „Обучението по 

български език в условията на билингвизъм /3-4 клас/” 

Приложение 7.  Удостоверение за Обучителен семинар по проект „Училище на две 

скорости”, Компонент 1 – „Без звънец” 

Приложение 8.  Удостоверение за семинарно обучение по датски проект „Училища без 

дискриминация” 

Приложение 9.  Удостоверение за обучение „Развитие на творческото мислене и творческото 

писане” 

   Приложение 10.  Удостоверение за завършено обучение „Интерактивни технологии и 

техники в обучението по БДП” 
  
  

  
  
  



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 11. Сертификат за завършено обучение  по проект „Академия за толерантност” 

- Обучение за работа в мултикултурна среда 

Приложение 12.  Удостоверение за обучение по проблемите на безопасни условия на труд. 

Приложение 13.  Сертификат  за обучение за работа в часовете по СИП „Фолклор на 

етносите- ромски фолклор” 

Приложение 14.  Удостоверение за квалификационен курс „Работа с деца с проблеми в 

обучението” 

Приложение 15. Сертификат за квалификационен курс “Формиране на предприемачески 

умения в начален етап на българските училища” - Джуниър Ачийвмънт. 

Приложение 16. Сертификат за квалификационен курс “Обучение на педагогическите 

специалисти за формиране на знания, и компетентности за оценяване на учениците.“ 

Приложение 17. Сертификат за “Обучение на представителите на ГУТ и длъжностни лица 

по проблемите на безопасни условия на труд.” 

Приложение 18. Сертификат за квалификационен курс „Партньорството между училище и 

семейство – фактор за успешна социализация и взаимодействие” към ЦМЕДТ „Амалипе” 

Велико Търново. 

Приложение 19. Сертификат за квалификационен курс  за обмяна на добри практики по 

проект ”Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ. 

Приложение 20. Сертификат за квалификационен курс “Съвременните тенденции в 

проверката и оценката на учениците. Целодневното обучение – форма за развитие  на 

ключови компетентности и личностно  усъвършенстване на учениците.” 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 21. Сертификат за квалификационен курс „Интеркултурното образование като 

средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“. 

Приложение 22. eTwinning  - Echange culturel France – Bulgarie. 

Приложение 23. eTwinning  - Respecting  diversity and break down steriotipes. 

Приложение 24. Сертификат за квалификационен курс „Иновационни модели на 

организация на учебната дейност на училището”. 

Приложение 25. Сертификат за квалификационен курс „Учители, родители – ръка за ръка за 

успешна социализация на ромските ученици”, 

Приложение 26. Обучение „Учители обучават учители”. 

Приложение 27. Сертификат за участие в Третия национален семинар “Извънкласните  и 

извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на 

децата и ученици”. 

Приложение 28. Грамота – Специалната награда на Председателя на Синдиката на 

българските учители в Третия международен конкурс за учители “Извънкласните  и 

извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на 

децата и ученици”. 

 

  
 
 

  
  
  









ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение №1:  Поздравителен адрес – от общинска организация  
гр. Омуртаг  по случай 24 май  - 2000г. 
Приложение №2: Поздравителен адрес – от общинска организация  
гр. Омуртаг  по случай 24 май  - 2004г. 
Приложение №3: Грамота – за отлична работа като ръководител на 
група „Песенно и инструментално изкуство на етносите” по проект 
„Академия за толерантност” 
Приложение №4:  Покана от президента на Република България 





„Когато човек се опитва да възпитава себе си, 

той внася светлина в света” 

 
 Създаване на мултимедийни уроци 

  

 Изготвяне на нагледни материали 

 

 Подготвяне на учениците за състезания, 

     конкурси и олимпиади. 

  

 Работа по проекти. 

  
 
 

Живеем във време на промени,  
във време на информационен бум и  
затова трябва постоянно да учим, 

 да учим през целия си живот. 
 





            Да си учител не е просто професия, това е призвание! 
          Да си добър учител, означава да съзреш благодарност  в очите на вече 
порасналите си ученици! 
          Добрият учител не променя своя възпитаник, той го подкрепя и му 
помага сам да избере пътя на промяната. 
        Обучението на учениците е двустранен процес и резултатите от него 
зависят от взаимните усилия на двете страни – учители и ученици. 
     Учителят трябва да бъде преподавател, пазител на детството, 
помощник на детето за развиване на неговите възможности и 
способности. 
            Учителят да осигури условия за самореализация за да разкрие 
личността на детето, неговия вътрешен свят. 
          Учителят да отправя въпроси към детето по такъв начин, че да се 
събуди желанието му да мисли и разсъждава. Да поддържа тази негова 
потребност, да се развива и изявява през всички години на образованието. 
     Положените здрави основи на образованието са ключ към успех в живота 
и изграждане на творческа личност. 
    Уважение към детската личност. 
    Много важен е личният пример на учителя. 
  
  
  







  Използвам ИКТ в образователния процес. 
  Игрови методи. 
  Интерактивно обучение. 
   Методика за развитие на надарените и изоставащи в обучението 
си ученици. 
  Табла и технически средства подходящи за възрастта, сборници, 
тестове, презентации. 
  Работа по групи. 
  Мозъчна атака. 
  Мотивирам учениците за работа, като използвам в учебните 
часове ролеви, ситуативни,  игрови подходи; съвременни 
информационни технологии за представяне на учебното 
съдържание за трети клас. 
  Изграждам у учениците не само знания и умения, но и на добри 
взаимоотношения между тях. 
  Стимулирам и мотивирам учениците за тяхното личностно 
развитие 

 
  



Участвам в работата  на методическото 

обединение на началните учители с идеи, 

методични разработки на уроци.  

Участвам активно в семинари. 

  
 





ПРОЕКТ - "Училището - място за всяко дете"                     

 



Партньор по проект  
“Академия за 

толерантност”  
към Прогимназия  

“Акад. Даки Йорданов” –  
гр. Омуртаг – 2011/2012 

Ръководих клуб  
“По мостовете на фолклора 

на различните етноси” 



ПРОЕКТ BG051PO001- 4.3-01- Ограмотяване на възрастни 

„Нов шанс за успех“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

През 2014 г. работих по проект “Нов шанс за успех”. 
Обучавах възрастни неграмотни роми,  

като някои от тях бяха родители на мои ученици. 



                                                 Проект УСПЕХ: 

          Дейността на клуб “Млад журналист”  

                Интервю                                            Българска национална 

   с областния  управител                              телевизия град Варна 

          Митко Стайков 

ТВ “СКАТ” 



Проект: „ Да открием, обикнем и пазим природата заедно“ 2014 г. 
Участвах в разработването и реализирането на проекта.  



ПРОЕКТ „Изкуството да успяваме заедно“, 2015-2016 година  
финансиран от Център за образователна интеграция  

на децата и  учениците от етническите малцинства. ЦОИДУЕМ 

Работих като  
координатор на проекта. 



Участие  в  еТуинг  проекти  /eTwinning/ 

1. PROJECT : ECHANGE CULTUREL FRANCE-BULGARIE 

2. PROJECT : RESPECTING DIVERSITY AND BREAK DOWN  STEREOTYPES 

По проект “Respecting diversity 
and break down  stereotypes” е 
издадена електронна книга. 



През 2010 година училището работи  
по проект “Превенция на отпадането на учениците от училище”  

към ЦМЕДТ “Амалипе” – гр. Велико Търново. 

По проекта се проведоха няколко дейности в три училища,  
в които активно участвах: 

Ръководя групата  
по СИП  “Фолклор на етносите”. 



Дейности по проект "Всеки ученик може да бъде отличник"-  
на тема: „Образованието – цел на всяко дете и родител”  

 
 

ЦМЕДТ “Амалипе” 



От 2009 година ежегодно участваме в Детски ромски 
фестивал “Отворено сърце” – гр. Велико Търново. 

ЦМЕДТ “Амалипе” 





Честване 

Юбилея на 

училището 

Патронен 

празник 

Празнуване на Василица 

Състезание в 

читалище “Шафак” 

– “Аз и Европа” 

“Пролетен празник” 

-читалище “Шафак”  

Състезание “Аз обичам 
България” 

Довиждане приятели 



Децата искат всеки 

ден в тяхното 

училище да се случва 

нещо ново и 

интересно, като те да 

участват в него. 

 И аз се старая много, 

за да им осигуря 

нужната доза емоция, 

възможности за изяви  

и поводи за гордост, че 

са възпитаници на 

училището ни. 



Великден 
Баба Марта 

“ВАСИЛИЦА” – РОМСКАТА НОВА ГОДИНА 

Ден на 
толерантността 

Десет години 
от издаването 
на училищен 

вестник 
„Звънче“ 



Градско  тържество  
на 24 май 

Участие в национален конкурс 



Участие в „Дискусионен форум-2015” на тема „Истинската помощ за 
интеграцията е образованието на децата” в Община Омуртаг. 

 

 
 

Участие в „Дискусионен 
форум-2016” на тема «Деца 

на мигранти и деца 

мигранти» в Община 

Омуртаг. 

 

 
 



Класен ръководител на 3 „б” клас. 
  
     Дисциплината в часовете е на много добро ниво. Отношенията на 
учениците към учителите и помежду им са толерантни. Няма ученици с  
агресивно поведение.  
  
    Класът е вече изграден  колектив , отношенията са приятелски, 
обстановката е спокойна и творческа, дисциплината в часовете е много 
добра. 
  
    Физическото развитие и здравословното състояние на учениците е 
добро. Някои от тях имат изявен интерес към спорта и активно участват в 
състезания и в часовете по физическо възпитание и спорт. 
 



 Комисия по назначения на кадри. 
 
 Комисия за оценяване и определяне на диференцираното 
плащане. 
 
 Комисия по Безопасност на движението по пътищата , 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд, бедствия, 
аварии, катастрофи и противопожарна безопасност. 
 
 Комисия по оценяването на училищния вестник. 
  
  
  
 



Специалната награда на Председателя 

на Синдиката на българските учители 

в Третия международен конкурс за 

учители “Извънкласните  и 

извънучилищните дейности – за 

устойчиво качествено обучение, 

възпитание и развитие на децата и 

ученици”. 

  

  

 

Участие в Третия 

национален семинар 

“Извънкласните  и 

извънучилищните дейности 

– за устойчиво качествено 

обучение, възпитание и 

развитие на децата и 

ученици”. 

1-5.09 2016г. 

  

  

 

В Резиденция “Лозенец” – 24.05 2012г. 



     И през настоящата учебна година ще използвам свободното си от 
учебни часове време да търся новостите в областта на образованието, да 
оптимизирам уроците, да актуализирам тестовете и задачите, които 
използвам при подготовката на учениците.  
  
      Ще работя всеотдайно, за да направя училището още по-желано, 
учениците по-образовани, мислещи, способни да намерят своето призвание в 
живота и да бъдат личности, изградили в себе си високи ценности. 
  
         Ще посетя курсове и семинари, свързани с обучението и възпитанието 
на учениците, които се организират от МОМН и от училище. 
  
  



Всеки човек  идва на тази земя 
за да служи на някого. 

Аз съм щастлива, защото служа 
на най – безценното – децата. 

  
 

Да откриваш пътя на познанието – отговорно! 

Да възпитаваш – трудно! 

Да реализираш ефективен учебно – възпитателен 

процес – безценно! 

 




